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Inleiding 
Dit protocol is gebaseerd op het Algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, Vereniging Sport en 
Gemeenten en Platform Ondernemende Sportaanbieders, en het Protocol basketbal competities van de 
Nederlandse Basketbal Bond. Dit protocol  gaat uit van de per 7 oktober geldende regels. Als deze regels in de 
komende tijd veranderen, wordt dit protocol op basis van die veranderingen mogelijk ook weer aangepast. 
 
Dit protocol is een beknopte en aangepaste versie op het algemene protocol van het Landstede Sportcentrum. 
Dit aangepaste protocol geldt enkel voor de basketbal jeugdteams van CSE Landstede Hammers en de 
tegenstanders van CSE Landstede Hammers die het Landstede Sportcentrum bezoeken voor een uitwedstrijd.  
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 Kaders Rijksoverheid per 7 oktober 2020 
In dit protocol volgen we de richtlijnen en kaders van de Rijksoverheid. Ter verduidelijking volgen hieronder de 
algemene uitgangspunten zoals ze op dit moment zijn. 

 

1.1 Algemene uitgangspunten 
 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

 vermijd drukte; 

 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

 schud geen handen;  

 neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

 indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de 
overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen 
noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. 
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 Uitgangspunten Landstede Sportcentrum  
 Iedereen wordt gevraagd om bij binnenkomst in het Sportcentrum de handen te desinfecteren bij de 

desinfectiezuil die in de hoofdentree staat opgesteld.  

 Bij de jeugdwedstrijden van CSE Landstede Hammers is op dit moment geen publiek toegestaan. Dit 
zal nader worden toegelicht in hoofdstuk 5. 

 Van het aanwezige staf en vervoerders wordt verwacht dat zij constant een onderlinge afstand in acht 
nemen van 1,5 meter.  

 Kleedkamers zijn regulier geopend. Dit zal nader worden toegelicht in hoofdstuk 6. 

 Na afloop van de wedstrijd verlaten vervoerders, spelers/speelsters, staf en scheidsrechters zo snel 
mogelijk het Landstede Sportcentrum.  

 Houd je aan de routing en looplijnen binnen het Landstede Sportcentrum. Volg de instructies van het 
aanwezige personeel op. 

 Alle gebruikers en bezoekers van het Landstede Sportcentrum, wordt dringend geadviseerd een 
mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen binnen de openbare ruimten van het Landstede 
Sportcentrum. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. 
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 Gebruik mondkapjes 
Landstede Groep, waar het Landstede Sportcentrum onderdeel van uitmaakt, heeft besloten om met ingang 
van woensdag 7 oktober 2020 op alle locaties het dragen van een mondkapje te adviseren. 
 

 Alle gebruikers en bezoekers van het Landstede Sportcentrum, wordt dringend geadviseerd een 
mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen binnen de openbare ruimten van het Landstede 
Sportcentrum. 

 Dit geldt voor verplaatsingen binnen o.a. de entreehal, de toiletgroepen, de gangen, de tribunes en 
overige openbare ruimten. 

 Wanneer er plaatsgenomen is op de tribune is het dragen van een mondkapje op de zitplaats niet 
nodig.  
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 Sportcafé en Counter gesloten 
Het Sportcafé en de Counter van het Landstede Sportcentrum blijven voorlopig gesloten. 

 

4.1 Automaten 
In de entreehal en bij de Counter staan snoep- en frisdrankautomaten. Koffie en thee zijn voorlopig nog niet 
beschikbaar.  
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 Richtlijnen met betrekking tot veiligheid- en hygiëneregels voor de sport 
De algemene richtlijnen, zoals ook al benoemd in hoofdstuk 1, zijn altijd van toepassing. Naast de algemene 
richtlijnen houden wij een aantal sport specifieke richtlijnen aan. Hieronder wordt er dieper ingegaan op de 
sport specifieke richtlijnen zoals deze gelden in het Landstede Sportcentrum rondom en tijdens de 
jeugdwedstrijden van CSE Landstede Hammers. 
 
De volgende punten hebben betrekking op de inrichting van zaal/speelveld tijdens een wedstrijd:  

 Bij wedstrijden van U14 en U16 teams worden de spelersbanken regulier opgesteld. De staf zit op 1,5 
meter afstand van de spelersbank. Wanneer een staflid van zijn/haar plek komt wordt er van 
hem/haar verwacht zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van spelers/speelsters. 

 Bij wedstrijden van U18, U20 en U22 teams worden de spelersbanken zo opgesteld dat 
spelers/speelsters op de spelersbank zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. 
Ook de staf zit op 1,5 meter afstand van de spelersbank. Wanneer een staflid van zijn/haar plek komt 
wordt er van hem/haar verwacht zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van spelers/speelsters. 

 Bij elke spelersbank is desinfectiemiddel aanwezig waar spelers/speelsters en staf gebruik van kunnen 
maken. 

 De jurytafel wordt bij elke wedstrijd zo opgesteld dat de timer, scorer en 24-sec. operator op 1,5 
afstand van elkaar kunnen blijven tijdens de wedstrijd.  

 Bij de jurytafel is desinfectiemiddel aanwezig waar de aanwezige jury en scheidsrechters gebruik van 
kunnen maken.  

 De wisselplekken aan weerszijden van de jurytafel worden bij elke wedstrijd op 1,5 meter van de 
jurytafel opgesteld.  

 
De volgende punten hebben betrekking op de wedstrijdvoorbereiding, teambespreking, line-up en coaching: 

 Teams mogen maximaal één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in het Landstede 
Sportcentrum. Wanneer de teams bij binnenkomst het veld nog niet kunnen betreden nemen zij 
plaats in de kleedkamers  

 Voor U18, U20 en U22 teams geldt dat zij voor en na de wedstrijd zoveel mogelijk op 1,5 meter 
afstand van elkaar blijven. Teambesprekingen voor de wedstrijd vinden plaats op het veld en niet in de 
kleedkamer. 

 Voor U14 en U16 teams geldt dat de teambesprekingen regulier in de kleedkamers plaats kunnen 
vinden. Van de staf wordt verwacht dat zij tijdens de teambespreking en wedstrijdvoorbereiding 
zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand blijven 

 De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te 
vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen. Tijdens de line-up wordt 1,5 
meter afstand van anderen gehouden. Bedank na de wedstrijd  je tegenstander, de scheidsrechter en 
de tafelofficials, maar schud daarbij geen handen. Deze richtlijn is conform het “NBB protocol 
basketbal competities”  

 Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder 
andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag 
worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. Deze richtlijn is conform het “NBB protocol basketbal 
competities” 
 

LET OP: CSE Landstede Hammers neemt alle wedstrijden op en zet alle videobeelden openbaar online voor 
tegenstanders en scheidsrechters. Het is voor de uit spelende teams en/of scheidsrechters niet toegestaan om 
zelf een video-operator op te stellen en op die manier de wedstrijd op te nemen.  
 
Via onderstaande link zijn de videobeelden in de week na afloop van de wedstrijd te vinden. 
https://www.youtube.com/channel/UCH1Lu-NUyfhL6X8TkTO_bWg 

  

https://www.youtube.com/channel/UCH1Lu-NUyfhL6X8TkTO_bWg
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 Aanwezigheid publiek 
Op dit moment zijn de jeugdwedstrijden van CSE Landstede Hammers niet toegankelijk voor publiek. 

 
6.1 Maximaal 4 vervoerder voor uitspelende teams 

Voor de uitspelende teams geldt dat er maximaal vier vervoerders worden toegelaten tot het Landstede 
Sportcentrum. Registratie vooraf is vereist en loopt via een online ticketsysteem. De link naar dit ticketsysteem 
is hieronder vermeld en is tevens te vinden op www.landstedehammers.nl/protocol-cse. Aan de deur van het 
Landstede Sportcentrum wordt gecontroleerd. Alleen de vervoerders die in het bezit zijn van een geldig 
toegangsbewijs hebben toegang tot de wedstrijd.  

 
LINK REGISTRATIE VERVOERDERS  

 

6.2 Gebruik tribunes 
De aanwezige vervoerders dienen enkel plaats te nemen op de daarvoor bestemde zitplaatsen. De zitplaatsen 
die afgeplakt zijn mogen niet worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de wedstrijd staand te volgen op de 
omloop achter/rondom de tribunes. Vervoerders zijn maximaal één uur voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig in het Landstede Sportcentrum. Wanneer er bij binnenkomst nog een voorgaande wedstrijd bezig is 
nemen zij alvast plaats op de tribunes (enkel de daarvoor bestemde zitplaatsen).  
 

 6.3. Registratie spelers/speelsters/staf/scheidsrechters 
Voor spelers, speelsters, staf en scheidsrechters is het van tevoren niet nodig te registeren. Registratie van 
deze groep aanwezigen verloopt via het digitaal wedstrijdformulier. Zij melden zich bij de entree van het 
Landstede Sportcentrum en volgen daar de aanwijzingen van het aanwezige personeel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De aangeleverde contactgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het delen van gegevens met de GGD, enkel op hun verzoek ten behoeve 
van bron- en contactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen verwijderd.  

http://www.landstedehammers.nl/protocol-cse
https://shop.cmtickets.com/CSE/
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 Gebruik kleedkamers 
De kleedkamers in het Landstede Sportcentrum zijn voor de teams en tegenstanders van CSE Landstede 
Hammers gewoon geopend. Ook de douches zijn toegankelijk. Er wordt wel onderscheid gemaakt in 
spelers/speelsters boven of onder de 18 jaar. De teams worden voorafgaand aan de wedstrijd of bij de entree 

geïnformeerd over welke kleedkamers gebruikt kunnen worden.  
 

7.1 Onder de 18 jaar 
Er zijn geen expliciete maatregelen met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers voor spelers/speelsters 
onder de 18 jaar. Uiteraard geldt ook hiervoor: gezond verstand gebruiken staat voorop! Afzetlinten/afzettape 
mogen niet worden verwijderd. 

 

7.2 18 jaar of ouder 
Spelers en speelsters van 18 jaar of ouder dienen ook tijdens het kleedkamer gebruik 1,5 meter afstand te 
houden. Voor het Landstede Sportcentrum geldt dat er maximaal 4 personen van 18 jaar of ouder in één 
kleedkamer mogen plaatsnemen. In die kleedkamers is het niet toegestaan om plaats te nemen op de 
afgezette plekken. Het Landstede Sportcentrum probeert voor deze leeftijdscategorieën altijd zoveel mogelijk 
ruimtes beschikbaar te maken. 
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 Scheidsrechters 
Scheidsrechters kunnen zich bij binnenkomst in het Landstede Sportcentrum melden bij de entree. Voor de 
scheidsrechters is er koffie/thee beschikbaar. Kleedkamers zijn voor de scheidsrechters geopend. Bij de entree 
zal worden aangegeven van welke kleedkamers de scheidsrechters gebruik kunnen maken.  
 
Ook voor scheidsrechters geldt dat er geen publiek is toegestaan. 
 
De stoelen voor scheidsrechter bij de jurytafel staan op 1,5 meter afstand van elkaar opgesteld. 
 
Er is bij de jurytafel desinfectiemiddel aanwezig waar de scheidsrechters gebruik van kunnen maken. 
 
Conform het “NBB protocol basketbal competities” is de scheidsrechter verantwoordelijk voor de veiligheid 
gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd 
van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, 
toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te 
staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer mogelijk, altijd eerst de 
aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig de thuisspelende vereniging te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid en de regels.  
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 Meer weten?  
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag 
en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF 
(sportsupport@nocnsf.nl). 
 
Dit protocol is gebaseerd op het Algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, Vereniging Sport en 
Gemeenten en Platform Ondernemende Sportaanbieders, en het Protocol basketbal competities van de 
Nederlandse Basketbal Bond. Dit protocol  gaat uit van de per 7 oktober geldende regels. Als deze regels in de 
komende tijd veranderen, wordt dit protocol op basis van die veranderingen mogelijk ook weer aangepast.  
 
Heb je een gerichte vraag met betrekking tot de CSE Landstede Hammers jeugdwedstrijden? Neem dan contact 
op met manager CSE Basketbal Ton Grit via tgrit@landstede.nl of 06-516 194 86.  
 
 
Zwolle, 7 oktober 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
mailto:tgrit@landstede.nl

